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 يف وهو :هلمع طبح دقف ناميالابرفكي نمو»
 .(5:ةدئامل) ؟نيرساخلا نم ةرخآلا

 هللا لاق) :(55 :رمزلا) ؛كلمع نطبحيل تكرشأ نئل»

 لمع نم ؛كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ :ىلاعتو كرابت | ءايرلاو كرشلا

 .هلس (هكرشو هتكرت يريغ يعم هيف كرشأ المع
 :يراخبلا «در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم»

 :دمحأو :ملسمو

 كئلوأ تيقل اذإف) ::2::رمع نب هللادبع لاق
 فلحأ يذلاو ؛ينم ءآرب مهنأو مهنم ئرب ينأ مهربخأف
 هللا لبق ام هقفنأف اًبهذ دحأ لثم مهدحأل نأول هب

 .ملسم (ردقلاب نمؤي ىتح هنم
 حلفأ دقف تحلص اذإف ؛هتالص دبعلا هب بساحي ام لوأ»

 .يئاسنلاو .يذمرتلا ءرسخو باخ دقف تدسف نإو :حجنأو
 هيلعف :هيلاوم ريغ ىلوتوأ هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم»
 هنم هللا لبقي ال :نيعمجأ سانلاو ةكنالملاو هللا ةنعل

 .( دمحأو :ملسمو :يراخبلا) ندع الو اًقرص ةمايقلا موي

 .ملسمو يراخبلا « هلمع طبح دقف رصعلا ةالص كرت نم» رصعلاةالص كرتأ

 رفحلا



 ىلع ءادتعالاو

 :متشب نيرخآلا

 وأ ؛لام لكأوأ

 مدكشغس

 هوي جتو

 ليلعتلا وأ ليلدلا

 ةالص هل لبقت مل ءيش نع هلأسف اًفارع ىتأ نم»
 .ملسم «ةليل نيعبرأ

 هنإف ؛اهنم هللحت يلف هيخأل ةملظم هل تناك نمد

 نم هيخأل ذخؤي نأ لبق نم :مهرد الورانيد مث سيل
 تآئيس نم ذخأ :تانسح هل نكي مل نإف ؛هتانسح

 ام نوردتأ, ب لاقو ؛يراخبلا «هيلع تحرطف هيخأ
 ؛عاتم الو هل مهرد ال نم انيف سلفملا :اولاق ؟سلفملا

 ةالصب ةمايقلا موي يتأي يتمأ نم سلفملا نإ:لاقف
 ءاذه فذقو ءاذه متش دق يتأيو :ةاكزو مايصو

 ىطعيف اذه برضو ؛اذه مد كفسو ؛اذه لام لكأو
 تينف نإف :هتانسح نم اذهو هتانسح نماذه

 مهاياطخ نم ذخأ هيلع ام ىضقي نأ لبق هتانسح
 .ملسم «رانلا يف حرط مث هيلع تحرطف
 لك صقني هنإف ابلك كسمأ نم) :يعرشرذع الب
 الإ -ناطاريق :ةياور يفو- :طاريق هلمع نم موي
 .ملسمو يراخبلا ( ديص وأ ثرح وأ منغ بلك
 رضغأ ال نأ يلع ىلأتي يذلا اذ نم :لاق ىلاعت هللا نإ)
 .ملسم (كلمع تطبحأو نالفل ترفغ دق ينإف ؛نالفل
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 مامالاو مالكلا

 ليلعتلا وأ ليلدلا

 توص قوف مكتاوصأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي»
 مكضعب رهجك لوقلاب هل اورهجن الو ؛يبنلا

 «نورعشت ال متنأو مكلامعأ طبحت نأ ءضعبل
 ١(. :تارجحلا)

 دبع اميأ» :ملسو يراخبلا «ةالص هل لبقت مل دبعلا قبأ اذإ»

 .ملسم «مهيلإ عجري ىتح رفك دقف هيلاوم نم قبأ
 ةجاح هلل سيلف ؛هب لمعلاو ؛روزلا لوق عدي مل نم»

 .يراخبلا «هبارشو هماعط عدي نأب
 ءاحابص نيعبرأ ةالص هل هللا لبقي مل رمخلا برش نم»

 -(يئاسنلاو :دمحأو :يذمرتلا) ,هيلع هللا بات ؛بات نإف

 :ءامسلا ىلإ دعصت الو :ةالص مهنم لبقت ال ةثالث»

 ؛نوهراك هل مهو اًموَق مأ لجر :مهسوؤرزواجت الو
 اهجوز اهاعد ةأرماو ؛رمؤي ملو ةزانج ىلع ىلص لجرو
 .(هحيحص يف ةميزخ نبا) « هيلع تباف ليللا نم

 مامالا نم اند نم» :يذمرتلا ءاغل دقف ىصحلا سم نم»

 رجألا نم نالفك هل ناك غلي ملو عمتساوأ تصنأف

 نم لفك هل ناك غلي ملو تصنأو عمتساف هنع ىأن نمو
 عمتسي ملو تصني ملو اغلف مامإلا نم اند نمو ءرجألا



 تامرح كاهتنا
 رسلا يف هللا

 ليلعتلا وأ ليلدلا

 ىتح ةالص اهل لبقي مل دجسملل تبيطت ةأرما اميأد»
 .( ةميزخ نباو :دوادوبأو .دمحأ) «ةبانجلا نم اهلاستغا اهنع هلسغت

 هتانسح نم يضق مهردوأرانيد هيلعو تام نمد ١-
 .(دمحأو ؛هجام نبا) «مهرد الورانيد مث سيلا

 له :لأسيف ؛نيدلا هيلع تيملا لجرلاب ىتؤي ناكد -؟
 ءافو كرت هنأ ثدح نإف ؟ءاضق نم هنيدل كرت

 .يراخبلا «.مكبحاص ىلع اولص :لاق الإو :هيلع ىلص
 ء(ملسم) «نيدلا الإ بنذ لك ديهشلل رفغيد» -"

 .(مكاحلا) «هنع ىضقي ىتح هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن» -؟
 تانسحب ةمايقلا موي نوتأي يتمأ نم اماوقأ نملعأل»

 ءابه لجو زع هللا اهلعجيف :ءاضيب ةماهت لابج لاثمأ
 ال نأ انل مهلج انل مهفص هللا لوسر اي :نابوث لاق ؛ًاروثنم
 :مكناوخإ مهنإ امأ :لاق !!ملعن ال نحنو مهنم نوكن
 ؛نوذخأت امك ليللا نم نوذخأيو :مكتدلج نمو
 .هجمزب» «اهوكهتنا هللا مراحمي اولخ اذإ ماوقأ مهنكلو



 ليلعتلا وأ ليث دلا

 ثدحأ نمف .روث ىلإريع نيبام مرح ةنيدملا»
 ةهكنالملاو هللا ةنعلا هيلعف اًثدحم ىوآوأ اًثدحاهيف ىوآوأ ثدححأ نم

 ًالدع ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال :نيعمجأ سانلاو

 .(دمحأو ملسمو يراخبلا) ءاًفرص الو
 نيدلاولا قوقعو ..؟رئابكلا ربكأب مكتبنؤأ الأ:

 .ىلوأ قوقعلاف (

 ةعمجلا ةليل سيمخ لك ضرعت مدا ينب لامعأ

 .(دمحأ) «محر عطاق لمع لبقي الف

 نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي)
 .(514 ةيآ:ةرقبلا ةروس) ؟ىذألاو

 ةمرحك نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ءاستن ةمرح

 نم الجر فلخي نيدعاقلا نم لجر نم امو :مهتاهمأ
 موي هل فقو الإ :مهيف هنوخيف :هلهأ يف نيدهاجملا

 .(ملسم) « مكنظ امف ءاش ام هلمع نم ذخأيف ةمايقلا

 يكف ذل حا كايت 32 كتم [ةتشتلا [نارتم كسلا 337
 .« سر ؛اميظع اًباذع هل دعأو هنعلو هيلع هّللا بضغو

 اًفرص هنم هللا لبقي مل هلتقب طبتغا مث اًنمؤم لتق نم»
 (9) مقرب ىضم دقو سلفملا ثيدحو ..ًالدع الو



 ليلعتلا وأ ليلدلا

 رفخأ نمف :مهاندأ اهب ىعسي :ةدحاو نيملسملا ةمذد

 ال :نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هلل ةنعل هيلعف :اًملسم
 .(ملسو .يراخبلا) ال دعالو اًفرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي

 «رذع نم الإ هل ةالص الف بجي ملف ءادنلا عمس نم»

 .( مهريغو :نابح نباو :هجام نياو : دوادويأ)

 ةقبر علخ دقفربش ديق ةعامجلا نم جرخ نم»
 اثج نم وهف ةيلهاج ءاعد اعد نمو ؛هسأر نم مالسإلا

 نم ءيش هدسج يف لجر ةالص ىلاعت هللا لبقيال»

 بيط :قولخلا (مهريغو :يئاسنلاو .دمحأ :دوادوبأ) «قولخ

 -نارضعزب طولخم ءاسنلل
 :دوادوبأ) «هرازإ لبسم لجر ةالص لبقي ال ىلاعت هللا نإ»

 .( مهريغو :يئاسنلاو :دمحأو

 رفغيف سيمخلاو نينثإلا موي ةنجلا باوبأ حتفت»
 ؛نيرجاهتلملا الإ اًنيش هللاب كرشي ال دبع لكل | نودب نارجاهتملا

 ال ةثالث» ؛ملسم ء احلطصي ىتح نيذه اورظنا :لاقيف 3
 .(نابح نبا) «..نامراصتم ناوخأ :ةالص مهل هللا لبقي



 _ ؟ رعشي ال وهو تاحلاصلا لمعي نم تانسح طبحت له |
 .(ناقرغلا) «اروثنم ءابه هانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ انمدقو) : ىلاعت لاق

 .(تارجحلا) ؟نورعشت ال متنأو مكلامعأ طبحتن نأ ...>:؛ ىلاعت لاق| "

 .(ةرقبلا) «ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي) : ىلاعت لاف | “٠

 : ناعون ةحلاصلا لامعألل تاطبحم او تالطبملا هذهو ©
 .تانسحلا لكب بهذتو لامعألا عيمج طبحت : ةماع تاطبحم ١-
 .ناسنالا لمع لك ال لامعألاو تانسحلا ضعب طبحت : ةيبسن تاطبحم ١-

 هذه نأب ةمايقلا موي أجافيس ةحلاص ًالامعأ لمعي نمم ريثكلاف
 اهتانسحو اهباوثب بهذ ًالمع لمع هنأل :هعفنت نل ةةحلاصلا لامعألا
 ؟ذإ وجني فيكف ءاهرجأو

 .ةلماشلا ةحيحصلا ةيمويلاراكذألا(١) ٠:فلؤملا تارادصإ نم ا

 .ةلماشلا ةحيحصلا ةيعدألا (1") .لماشلا ملسملا ةايح جمانرب (1)

 .نوملعيال مهو نورفكي (4) ةباجتسملا ةحيحصلا ةيعدألا(؛)

 .رئابكلا (5) .؟هللا ام يردتأ : كحيو () .نوملعي ال مهو نوكرشي (")

 تاسوبلم لا ىلع حسملا(١١) .فلحلاو ناميألا )٠١( .ةلماشلا ةيعرشلا ةيقرلا(4)

 ديرت يتلا ةيمكلا كلصت يكلو ( لاير ٠٠١ ب ةخسن ٠٠٠١ ) يريخلا عيزوتلل
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